30 éves a hazai teljesítménytúrázás
20 éves a Teljesítménytúrázók Társasága
pontgyűjtő mozgalom kiírása
----------- 2011. ----------Tisztelt Sporttárs!
2011-ben a magyarországi teljesítménytúrázás 30., illetve a Teljesítménytúrázók Társasága (TTT)
megalapításának 20. évfordulóját ünnepeljük. Ebből az alkalomból a 2011. évre egy alkalmi pontgyűjtő akciót
hirdetünk meg, az alábbi feltételekkel:
1. A pontgyűjtő mozgalomban bárki részt vehet, aki az igazolólap megvásárlásával egyidejűleg a nevezési
díjat (500 Ft/fő) befizeti. Az igazolólap kapható egyes év eleji teljesítménytúrákon, valamint a TTT
klubnapjain, hétfő esténként 19 és 21 óra között a Tabánban. Helyszín: Budapest I. kerület, Attila út 2.
(pincehelyiség), bejárat a villamossínek felől, a Tabáni Spartacus feliratú ajtónál.
2. Az igazolólapot nem kötelező előre megvásárolni (de érdemes)! Ha valaki évközben kapcsolódik be a
pontgyűjtésbe a november-decemberi TTT rendezésű túrákon utólag is benevezhet. Ebben az esetben az
igazolólapot a http://www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu/ oldalról letöltve és kinyomtatva is gyűjtheti a
kiemelt túrák pecsétlenyomatait.
3. A pontgyűjtő mozgalomban valamennyi hazai és külföldi teljesítménytúra részt vesz, a Teljesítménytúrázók
Minősítési Rendszere (TTMR) szerinti pontszámítással és szabályokkal.
4. A legrégebbi (2011-ben már XX., vagy annál többedik alkalommal megrendezett) hazai teljesítménytúrák,
az első hazai teljesítménytúra alapjául szolgáló Nagyszombati 100-as, valamint az alapításának XX.
évfordulóját ünneplő TTT által rendezett teljesítménytúrák kiemelt jelentőségűek, ezért e túrák sikeres
teljesítését a TTMR alappontszámon felül bónuszpontokkal jutalmazzuk, az alábbiak szerint:
• Dupla pontértékkel számítanak be azok a teljesítménytúrák, amelyek XXX, vagy XXXI. alkalommal
kerülnek megrendezésre, valamint az említett Nagyszombati Százas (Trnavská stovka),
• 30 bónuszpont jár azon hazai túrák teljesítéséért, amelyek 2011-ben XX – XXIX. alkalommal kerülnek
megrendezésre,
• 20 bónuszpont jár az alapításának XX. évfordulóját ünneplő Teljesítménytúrázók Társasága (TTT) által
rendezett teljesítménytúrák bármely távjának teljesítéséért.
5. Egy-egy rendezvényen csak a bélyegzőhelynél megjelölt (például a Kinizsi esetében csak a 100 km-es) táv
teljesítése esetén jár a bélyegzés helyénél feltüntetett bónuszpont. Rendezvényenként egyszer jár a
bónuszpont abban az esetben is, ha több résztávot, vagy egy résztávot többször teljesítesz!
6. Kiemelt túrára mentél és otthon maradt a pecsétgyűjtő lap? Vagy elfelejtettél a célban pecsétet kérni rá?
Semmi gond, a túra igazolófüzetének vagy oklevelének bemutatása esetén (a november – decemberi TTT
túrákon) is megkaphatod az érte járó bónuszpontokat!
7. A nem kiemelt jelentőségű teljesítménytúrákat nem szükséges külön pecsételésekkel is igazolni, azokról
elegendő a pontgyűjtés befejezését követően egy listát elektronikus úton, postán vagy személyesen a TTT
részére benyújtani, az igazolólappal együtt. Amennyiben valaki a TTMR minősítésben is részt vesz,
elegendő a teljesített túrák listáját egyszer benyújtani, a TTMR minősítésnél azonban nem számítanak a
pontgyűjtő akcióban szerzett bónuszpontok. Javasoljuk ebben az esetben a TTT honlapjáról 2011.
decemberében – 2012. januárjában letölthető „Túrastatisztika” táblázat használatát, amelyben elegendő
bejelölni a teljesített túrákat.
8. A pontgyűjtő mozgalmat az teljesíti, aki a 2011. év folyamán (bónuszpontokkal együtt) legalább 2011
pontot összegyűjt, a kiemelt túrák teljesítését a túra célbélyegzőjével és a rendező aláírásával igazolja, a
kitöltött igazolólapot 2012. január 31-ig a Teljesítménytúrázók Társasága (1590 Budapest, Pf. 110.) címére
elpostázza, a ttt.levelek@gmail.com e-mail címre elküldi, vagy személyesen leadja valamely hétfő esti
klubnapon, vagy a 2011. december 30-i Fóti-Somlyó 30 teljesítménytúra céljában.
9. A pontgyűjtő mozgalmat teljesítők az évfordulóhoz kapcsolódó, alkalmi díjazásban részesülnek, melyek
ünnepélyes átadására előreláthatólag a TTT 2012. évben esedékes közgyűlésén kerül sor. Külön díjazást
kap, aki a legtöbb pontot összegyűjti!

A pontgyűjtő mozgalomban bónuszpontokkal jutalmazott kiemelt túrák:
I. 2011-ben XX-XXIX. alkalommal megrendezésre kerülő hazai teljesítménytúrák (+30 pont / túra)
2011.01.29
XXI.
Téli teljesítménytúra 25 km
2011.02.12/13.
XX.
Börzsöny éjszakai 47 km
2011.03.05
XXIII.
Damjanich emléktúra 30, 20, 15 km
2011.03.19
XXIII.
Lepke (Vasas "Nagy 8-as") 40, 25 km
2011.03.26
XXII.
Bakony 50 km
2011.03.26
XX.
Téry Ödön Emléktúra 50, 25 km
2011.04.02
XXII.
Julianus 50, 30, 20 km
2011.04.02
XXII.
Thury György Emléktúra 30 km
2011.04.16
XXV/XXI. Mátrabérc 56 km / Hanák Kolos 36 km
2011.04.30
XXVIII/XX. Mecsek 50 / 30 km
2011.04.30
XXII.
Karancs-Medves 35 km
2011.05.01
XX.
Kéttorony 50, 20 km
2011.05.07-08.
XXIV.
Leskowszky Albert emléktúra (2x50 a Kiskunságban)
2011.05.07
XXVII.
Bükk 50 km
2011.05.08
XXIX/XXI. Zemplén 50 km gyalogosan / kerékpárral
2011.05.14
XXII.
Budai 50 km
2011.06.04
XXVI/XXII. Körös 50 / 30 km
2011.06.04
XXIII.
Velence 25 km
2011.06.04/05
XXV.
Zselic éjszakai 40 km
2011.07.09
XX.
Mezőföld 50, 30 km
2011.07.30
XX.
Bükk 900-as csúcsai 32 km
2011.08.06
XXI.
Rockenbauer Pál emlékúton Zalában 70 km
2011.08.27
XXI.
Mályvád 55 km (gyalogosan!)
2011.09.10
XXII.
Meteor 50, Maraton, 21/A
2011.09.10-11 XXIV-XX. BEAC MAXI és valamennyi résztávja (110 - 20 km)
2011.09.10
XX.
Hegyhát 30 km
2011.09.17
XXV.
Tolna 50, 25 km
2011.09.17
XX.
Csik Ferenc Emléktúra 30, 20, 5 km
2011.09.24
XXI.
Kanizsa 50, 30, 20 km
2011.10.01
XX.
Hajta 80, 50 km kerékpárral
2011.10.01
XXVII.
Lokomotív 424 - csak a 24 km-es táv!
2011.10.08
XXIII.
Zselic 50 km
2011.10.15
XXIII.
Írottkő 70, 35 km

II. 2011-ben XXX-XXXI. alkalommal megrendezésre kerülő hazai teljesítménytúrák (dupla pont / túra)
2011.04.16
XXX.
2011.05.07
XXX.
2011.05.28-29 XXXI.
2011.06.04-05 XXXVIII.

Gerecse 50 km
Pilis 50 km
Kinizsi 100 km
Nagyszombati 100 km (Trnavská stovka)

III. 2011-ben megalapításának XX. évfordulóját ünneplő TTT által rendezett teljesítménytúrák (+20 pont / túra)
2011.05.14
2011.06.26
2011.07.10
2011.08.21
2011.08.28
2011.09.04
2011.11.01
2011.11.19
2011.11.27
2011.12.03
2011.12.30

XIX-II.
IV.
VII-III.
IV.
XVI-XIII.
I.
VI.
IV.
I.
XIII-II.
VII.

Őrség 50, 30, 20 km
Buda határán 50, 25 km (25/A, 25B)
Szurdok 40, 30, 25 km
Pest határán 70 km kerékpáros
Lábatlan 35, 15 km
30 éves a hazai ttúrázás 30 km / 20 éves a TTT 20 km
Monoton Maraton, Félmaraton, Minimaraton (3 km)
Hegedűs Róbert Emléktúra T-Online 27 km
Régi templomok nyomában 30 km
Bakonyi Mikulás 50, 40, 30, 20, 18, 17/A, 17/B, 12 km
Fóti-Somlyó 30 km

Végezetül jó túrázást, sikeres teljesítést kíván:

a TTT

